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PROFILAKTINIAI SVEIKATOS PATIKRINIMAI 

PASLAUGA 
Kaina 

Prisirašiusiems 

Kaina 

Neprisirašiusiems 

Darbuotojų sveikatos patikrinimai 10 € 16 €  

Norinčių įsigyti civilinį ginklą sveikatos patikrinimas  35 € 50 € 

*Reikalingos pažymos iš PSC (pirminės psichikos sveikatos centro) ir PLC (priklausomybės ligų centro) norint įsigyti 
šaunamąjį  ginklą 

  

*Reikalinga Psichiatro pažyma arba Sveikatos centro Gilės psichiatro konsultacija pažyma norint įsigyti šaunamąjį  
ginklą 

  

*Psichiatro konsultacija  norint įsigyti šaunamąjį  ginklą  40 € 

Vairuotojo sveikatos patikrinimas 12 € 18 € 

Vairuotojo sveikatos patikrinimas skubiai (be išankstinės registracijos) 20 € 28 € 

Vairuotojų profesionalų sveikatos patikrinimas 16 € 20 € 

Vairuotojų profesionalų sveikatos patikrinimas (be išankstinės registracijos) 20 € 28 € 

Pažyma advokatams, advokatų padėjėjams, notarams, gydytojams licencijai gauti  18 € 26 € 

*Pažymos užsakymas iš PLC priklausomybės ligų centro 5 € 7 € 

*Pažymos užsakymas iš PSC psichikos sveikatos centro 5 € 7 € 

 

SKIEPAI 

SKIEPO PAVADINIMAS 
Kaina 

Prisirašiusiems 

Kaina 

Neprisirašiusiems 

Vakcina nuo erkinio encefalito vaikams TicoVac 1,2mcg 33 € 36 € 

Vakcina nuo erkinio encefalito suaugusiems TicoVac 2,4 mcg. 34 € 37 € 

Vakcina nuo meningokokų B grupės vakcina Bexsero 115 € 130 € 

Vakcina nuo pneumokokinių ligų Prevenar 13 75 € 80 € 

Vakcina nuo pneumonijos Synflorix 0,5ml 69 € 75 € 

Vakcina nuo rotavirusinių susirgimų Rotarix milt. ir tirpikl. geriama  susp. 1,5ml. 83 € 90 € 

Vakcina nuo rotavirusinių susirgimų RotaTeq 2ml. 63 € 70 € 

Vakcina nuo vėjaraupių Varilrix 0,5ml. 52 € 60 € 
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Vakcina nuo hepatito A suaugusiems Harvix 1440 40 € 50 € 

Vakcina nuo hepatito A vaikams Havrix 720 30 € 35 € 

Vakcina nuo hepatito B suaugusiems Engerix-B 20mcg. 23 € 30 € 

Vakcina nuo hepatito A ir  B suaugusiems Twinrix adult 49 € 55 € 

Vakcina nuo gimdos kaklelio vėžio Cervarix  151 € 155 € 

Silgard vakcina 144 € 150 € 

Gardasil 9 vakcina (9 štamai) 172 € 180 € 

Vakcina nuo meningito A+C Nimenrix  63 € 70 € 

Gripo keturvalentė vakcina  16 € 17 € 

MEDICININĖS PROCEDŪROS 

 

PASLAUGA 

Kaina 

Prisirašiusiems 

Kaina 

Neprisirašiusiems 

Antriniu būdu gyjančių žaizdų sutvarkymas ir perrišimas (be vaistų ir tvarsliavos kainos)(atliekama slaugytojos)  13,00 € 

Chirurginių siūlų išėmimas (atliekama slaugytojos)  9,50 € 

Injekcija į raumenis (be vaistų ir med. priemonių kaina) - 5,00 € 

Injekcija į raumenis (su vaistais  ir med. priemonės kaina) - 4,00 € 

Intraveninė injekcija (be vaistų ir med. priemonių kaina) - 10,0 € 

Intraveninė injekcija (su vaistais  ir med. priemonės kaina) - 15,00 € 

Intraveninio kateterio įvedimas - 6,50 € 

Kapiliarinio kraujo paėmimas - 1,50 € 

Kraujo paėmimas iš venos - 1,50 € 

Kraujospūdžio pamatavimas procedūriniame kabinete - 9,50 € 

Lašelinės įvedimas ( su lašeline ir med. priemonės kaina) - 20,00 € 

Sieros kamščio išplovimas - 6,50 € 

Vienkartinės priemonės - 1,50 € 

Sterilus indelis šlapimui 0,30 € 0,30 € 

Žaizdų perrišimas (be vaistų ir med. priemonių kainos) (atliekama slaugytojos) - 10,00 € 

Žaizdų perrišimas (su vaistais  ir med. priemonių kaina) (atliekama slaugytojos) - 12,00 € 
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INSTRUMENTINIAI TYRIMAI 

PASALUGA 
Kaina 

Prisirašiusiems 

Kaina 

Neprisirašiusiems 

EKG užrašymas (po gydytojo konsultacijos) - 7 € 

EKG užrašymas pacientui prašant 5 € 9 € 

 


